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Een “zorgval” bij overgang van ZVW/WMO naar extramurale WLZ:  

meer betalen voor minder zorg, terwijl zorgzwaarte juist toeneemt 
Analyse van enkele fricties vanuit de dementiezorg en oproep tot oplossing door systeempartijen 

 

1. Doel 

In het kader van het nationaal actieplan casemanagement dementie zijn signalen en casuïstiek op tafel 

gekomen over fricties die ontstaan als zorg en ondersteuning uit de WMO of ZVW worden overgezet naar een 

van de extramurale WLZ-pakketten (VPT, MPT) of wanneer er vanuit overbrugging zorg in natura (ZIN) moet 

worden gefinancierd in de thuissituatie. De versnippering over de drie stelsels (WMO, ZVW en WLZ) en het 

knippen van een zorgtraject in drie onderdelen met eigen regimes en dynamiek, maakt integrale en continue 

zorg voor de cliënt dan extra ingewikkeld. In het besef dat deze problematiek breder speelt, legt dit document 

het accent op de dementiezorg, focus van het Nationaal actieplan casemanagement dementie en het 

daarvoor ingestelde Signaalteam. Dit gezamenlijk memo van het Signaalteam doet verslag van de analyse 

van deze signalen en vraagt dringende aandacht van de wetgevende systeempartijen om dit stelselprobleem 

te versimpelen c.q. op te lossen. Dit document geeft daarom de analyse van het Signaalteam zo goed 

mogelijk weer en beoogt het signaal vervolgens over te dragen aan andere bestuurlijke tafels. De actieplan-

partijen zullen dit mede helpen agenderen bij die geëigende gremia en dit document ook bespreken in hun 

eerstvolgende bestuurlijk actieplan-overleg (1 maart 2017). 

 

2. Aanleiding en probleemschets/kernprobleem 

Het Signaalteam van de landelijke partijen1 bij het actieplan casemanagement dementie heeft diverse 

signalen en concrete cases behandeld over fricties zodra voor de thuiswonende cliënt met dementie 

(gefinancierd vanuit de ZVW of WMO) de extramurale WLZ aan de orde komt. Aanleiding voor de bespreking 

in het signaalteam is dat in deze situatie ook het casemanagement dementie onder druk komt te staan of in 

het geheel niet meer mogelijk is. Wanneer in de thuissituatie vanuit WMO en/of ZVW reeds flink zorg ingezet 

wordt, vaak in een combinatie van thuiszorg en dagbesteding, leidt de overgang naar de WLZ onvermijdelijk 

tot een ‘budgetval’, waardoor o.a. casemanagement dementie niet meer normen-conform kostendekkend 

geleverd kan worden, maar ook problemen ontstaan bij de financiering van dagbesteding in combinatie met 

thuiszorg. Na raadpleging van enkele dementieketens en gezamenlijke analyse in het Signaalteam, is 

geconcludeerd dat het hier om stelsel-overstijgende problemen gaat die verder reiken dan casemanagement 

dementie en de draagwijdte van het actieplan casemanagement dementie. Het casemanagement dementie is 

nu wel het kind van de rekening.  

 

3. Analyse leidt tot zes kernissues 

Op basis van de signalen is een analyse gemaakt om de verschillende problemen die naar voren komen 

helderder te krijgen. Uit de analyse destilleren wij tenminste vijf aspecten, die ieder een eigen achtergrond en 

dynamiek kennen en naast een structurele component soms ook een gedragscomponent bij zorgaanbieders. 

Het gaat om de volgende aspecten: 

a) Te krap budget in extramurale WLZ, waardoor het al bestaande zorgarrangement herzien moet worden 

en soms ten koste gaat van aanpalende functies, zoals specialistisch casemanagement dementie. Dit 

geldt zowel bij inzet van VPT en MPT als bij overbrugging (ZIN thuis). 

b) Hogere eigen bijdrage in WLZ en stapeling van eigen bijdragen bij cliënt. 

c) Als WLZ-zorg niet door dezelfde aanbieder kan worden geleverd als de aanbieder die de WMO- en/of 

ZVW-zorg al levert, ontstaan onderlinge competitie om zeggenschap tussen aanbieders en keuze-issues 

bij de zorgvrager en problemen met continuïteit van bestaande casemanagement.  

d) Afwentelgedrag tussen WMO, ZVW en WLZ. 

e) Verschillen in indicatiestelling: in ZVW de wijkverpleegkundige zelf, voor extramurale WLZ het CIZ. 

Het signaalteam ziet de aspecten a en b als meer structurele systeemfricties. De aspect c en d lijken (mede) 

gerelateerd aan gedragscomponenten, al dan niet getriggerd door structurele systeemfricties; de eerste 

tussen zorgaanbieders onderling en de tweede tussen gemeenten en zorgaanbieders. En hoewel deze 

gedragscomponenten regionaal van toepassing zijn, is de onderliggende oorzaak ook hier gelegen in het 

ontwerp van het systeem dat samenwerking niet bevordert noch eenvoudiger maakt. De eerste drie aspecten 

werken ook op elkaar in, wat voor de cliënt neerkomt op méér betalen voor mínder zorg. Vaak komen er ook 

andere zorgverleners met als gevolg discontinuïteit en extra stress voor de cliënt en diens mantelzorger. 

                                                           
1 Actiz, BTN, ZN, V&VN en V&VN-vakgroep casemanagement dementie, Alzheimer NL, ketenregisseurs dementie, 

Deltaplan Dementie, Zorginstituut, NZa, VNG en VWS. 
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Overigens spelen ook administratieve/registratieve issues tussen het regionale zorgkantoor, zorgverzekeraars 

en gemeenten. Geen enkele partij kan op dit moment zien of er overlappende indicaties of juist lacunes zijn. 

Voor zorgverzekeraars en gemeenten is niet zichtbaar of en welke WLZ-indicatie er is en het zorgkantoor 

heeft geen zicht op WMO-beschikkingen of ZVW-inzet. Onderling kunnen zorgaanbieders ook niet van elkaar 

zien welke indicaties er zijn, waardoor dubbelingen in zorgfinanciering niet zichtbaar zijn. De gemeente kan 

achteraf wel zien dat er een WLZ-indicatie is, maar ontvangt geen bericht op het moment dat iemand die 

ontvangt. Met gevolg dat de klant dit zelf moet aangeven en in problemen komt als dat niet of te laat gebeurt. 

 

4. Enkele cases bij Signaalteam 

De volgende twee signalen zijn in het signaalteam besproken en geven een goed beeld van de problematiek 

die in de praktijk speelt. De regio Zuid Gelderland West Maas en Waal laat zien dat het casemanagement 

dementie in geding komt bij de overgang naar de WLZ. Dat leid tot twee risico’s: continuïteit van het 

casemanagement (zorgaanbieder moet het overnemen en vertrouwd gezicht vervalt) en afbreukrisico van het 

casemanagement (vanwege beperkte budget en/of andere keuze van zorgaanbieder om casemanagement 

dementie generalistisch of specialistisch in te vullen). De financiële achtergrond blijkt nog duidelijker uit in de 

casus “Harde knip Zvw/WLZ”. Die schetst twee op elkaar inwerkende financiële gevolgen van WLZ-overgang:  

a) achteruitgang van budget t.o.v. aanwezige respijtzorg/dagbesteding vanuit WMO en thuiszorg vanuit ZVW; 

b) verhoging van eigen bijdrage doordat in WLZ niet alleen inkomen meetelt voor berekening, maar ook 

vermogen (bij ZVW/WMO alleen inkomen) en voor wijkverpleging géén eigen bijdrage (vrijgesteld in ZVW). 

De knip is ‘hard’ omdat de betreffende budgetten niet naast elkaar gebruikt mogen worden. Gevolg is terugval 

in zorguren tegen hogere eigen bijdrage, en neveneffect is perverse prikkel om niet naar de WLZ te gaan. 

Voorts benutten we ook het Gespreksdocument Grensvlakken Ouderenzorg dat Zilveren Kruis in oktober 

2016 heeft ontwikkeld met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zaanstad, Zwolle en de regio 

Drenthe (https://www.zilverenkruis.nl/gemeenten/nieuws/paginas/grensvlakken-ouderenzorg.aspx).  

Een snelle raadpleging onder een tiental ketenregisseurs die zijn aangesloten bij het Signaalteam, leert dat de 

problematiek van de “zorgval” speelt circa 15 tot 20% van de cliënten met casemanagement dementie (bij 61 

van de 65 dementienetwerken/ketens zijn in totaal ruim 41.000 cliënten met casemanagement geteld per eind 

2016; dat is een onderschatting, vanwege ontbrekende gegevens en uiteenlopende registraties).  

 

5. Toelichting op vijf kernissues 

We lichten elk aspect uit paragraaf 3 kort toe en  

illustreren die met concrete casuïstiek uit de praktijk. 

 

Ad a) Te krap WLZ-budget 

Er zijn tal van voorbeelden dat een cliënt minder uren zorg 

krijgt op basis van de WLZ (MPT of VPT), dan voorheen op 

basis van de WMO en ZVW. Dat zag het Signaalteam in 

enkele cases vanuit de dementienetwerken, maar zien de 

gemeenten en Zilveren Kruis ook in hun nog lopende traject 

(Gespreksdocument Grensvlakken Ouderenzorg, oktober 2016). Bij de inzet van VPT/MPT is een belangrijk 

uitgangspunt dat wie doelmatig en verantwoord thuis kan blijven wonen, daarvoor de ruimte moet krijgen. 

Zorgkantoren werken daarom sinds 2015 met een ‘toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis’ 

(sinds 2017 volledig geïntegreerd in ZN-Voorschrift zorgtoewijzing2) om te bepalen of zorg in de thuissituatie 

op een verantwoorde en doelmatige manier kan plaats vinden. Het toetsingskader wordt alleen gebruikt voor 

nieuwe aanvragers van WLZ-zorg en cliënten met een gewijzigde zorgvraag. De zorgaanbieder gebruikt een 

speciaal ontwikkelde rekenmodule om op basis van het door het CIZ geïndiceerde zorgprofiel te bepalen of 

de verschillende zorgfuncties thuis doelmatig kunnen worden ingezet en gebruikt het formulier Verantwoorde 

zorg thuis als handvat om te bepalen of zorg thuis verantwoord is. VPT kan ook als overbruggingszorg tot 

opname worden ingezet. Het passen en meten binnen het CIZ-zorgprofiel voor VPT en MPT, leidt er vaak toe 

dat de casemanager niet meer betaald kan worden (en voor de cliënt niet meer gratis is zoals in de ZVW) en 

dan eruit valt. Terwijl de zorgzwaarte en zorglevering juist steeds complexer wordt in deze laatste thuisfase en 

de behoefte aan ondersteuning en begeleiding en coördinatie in deze fase toeneemt. Zou een cliënt afstand 

willen doen van zijn WLZ-indicatie, dan is dat sinds 1 januari 2017 niet meer mogelijk, tenzij een formele 

bezwaarprocedure wordt ingezet. Voorts doet de NZa inmiddels een kostenonderzoek naar de tarieven van 

de zorgprofielen, maar dit heeft pas effect op de tariefstelling 2019. 

                                                           
2 https://www.zn.nl/336986125/Publicaties?folderid=339214376&title=Inkoopkader+langdurige+zorg 

In de regio Waardenlanden zijn casemanagers 
erg terughoudend met het aanvragen van een 
WLZ-indicatie. Daarmee kunnen zij niet 
voldoende zorg regelen en casemanagement 
past vaak niet meer, terwijl dat juist in de 
laatste zwaarste fase thuis voor de cliënt erg 
belangrijk is. Zorgaanbieders gaan over het 
algemeen wel door met casemanagement, 
maar dat is dan dus niet gefinancierde zorg. 
Zorgaanbieders geven steeds vaker aan dit 
ook niet meer te willen doen. 

https://www.zilverenkruis.nl/gemeenten/nieuws/paginas/grensvlakken-ouderenzorg.aspx
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Overigens gaat de WLZ voor cliënten die hun zorg in natura3 ontvangen, per 1 april 2017 uitgebreid worden 

met de schoonmaak van de woonruimte waardoor de spanning op het individueel toegekende WLZ-budget 

wellicht nog verder oploopt. Nu valt schoonmaak nog onder 

de (breder gedefinieerde) huishoudelijke zorg uit de WMO 

via de gemeente. Voor budgethouders met een PGB-WLZ 

valt Schoonmaak al sinds 2016 onder de WLZ. In de WLZ is 

opgenomen dat ook de woningaanpassingen en 

mobiliteitshulpmiddelen door de WLZ-uitvoerders worden 

aangeboden aan WLZ-gerechtigden. Maar op dit moment is 

er nog discussie over woningaanpassingen en hulpmiddelen 

in relatie tot VPT, PGB, MPT (o.a. omvang doelgroep en 

WMO-middelen). Deze blijven in ieder geval tot 01-01-2018 

een verantwoordelijkheid van de gemeenten.  

VWS, VNG en ZN hebben in verband met de overheveling 

van alle bestaande cliënten met een WLZ-indicatie, een MPT 

en huishoudelijke hulp uit de WMO afspraken gemaakt dat 

deze cliënten (alleen voor de functie schoonmaak) per 1 april 

2017 in één keer overgaan naar de WLZ. De zorgkantoren 

informeren de zorgaanbieders per mail en dragen het 

bestand met cliënten 'warm' over door voor deze cliënten 

zorgtoewijzingen aan te maken en via berichtenverkeer te 

melden bij de zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn ervoor 

verantwoordelijk dat de cliënten per 1 april 2017 ook echt 

schoonmaak ontvangen. 

 

Ad b) Eigen bijdragen 

In de ZVW gelden voor persoonlijke verzorging en verpleging geen eigen bijdragen en ook valt de 

wijkverpleging niet onder het eigen risico van de ZVW. Bij onduidelijkheid tussen WMO en ZVW en tussen 

WLZ en ZVW kan de cliënt (of familie) druk uitoefenen op de casemanager om zorg vanuit de ZVW 

gefinancierd te krijgen om zo te ontkomen aan een eigen bijdrage. Gemeenten hebben de mogelijkheid tot het 

heffen van eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen. Elke gemeente heeft een eigen beleid rondom het type 

voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd en de hoogte daarvan, mede afhankelijk van het 

inkomen, het vermogen, de huishoudenssamenstelling en de leeftijd van de cliënt. Het komt voor dat de eigen 

bijdrage in de WMO lager is dan in de WLZ (Gespreksdocument Grensvlakken Ouderenzorg, oktober 2016).  

 

Binnen de WLZ geldt een eigen bijdrage die afhankelijk is 

van inkomen en vermogen. Bij een jaarinkomen vanaf € 

40.000 is de maximale eigen bijdrage voor extramurale WLZ 

(VV05) € 842 per maand, waarbij het niet uitmaakt of alle 

geïndiceerde zorg daadwerkelijk wordt afgenomen 

(indicatiebesluit is de grondslag) en geen rekening wordt 

gehouden met de vaste lasten aan huisvesting e.d. In de 

ideale situatie is de overgang van WMO/ZVW naar WLZ op 

grond van zorginhoud en de behoefte aan 24-uurs toezicht 

of zorg in de nabijheid voor de cliënt duidelijk te markeren.  

Er bestaan echter geen concretere richtlijnen waarin 

gemarkeerd wordt waar de overgang ligt en in de praktijk draagt de perverse prikkel van de hogere eigen 

bijdrage bij aan onnodig lange zorg of ondersteuning leveren vanuit de WMO/ZVW. In het belang van de 

kwaliteit van leven van de cliënt, maar ook van de doelmatigheid van de diverse financieringsdomeinen, is het 

wenselijk/noodzakelijk dat deze perverse prikkel wordt weggenomen (Gespreksdocument Grensvlakken 

Ouderenzorg, oktober 2016). 

                                                           
3 Dit betreft cliënten die in 2017 zorg thuis krijgen via MPT als overbruggingszorg en voor cliënten met de status WLZ-

indiceerbaar die een zorgprofiel hebben gekregen voor WLZ. De overgang geldt niet voor de WLZ-indiceerbaren die per 1 
juli 2017 uitstromen naar WMO/ZVW. Zij blijven hun huishoudelijke hulp in 2017 van de gemeente ontvangen. 

Mw. Goedegeburen heeft Lewy Body 
Dementie. Zij heeft in 2015 een zeer onrustige 
episode van haar ziekte doorgemaakt met veel 
hallucinaties en onrust. Omdat opname 
noodzakelijk leek, is WLZ-indicatie 
aangevraagd en toegekend. Rond die tijd 
stabiliseerde de situatie zich. Sindsdien is het 
eigenlijk rustig. Er zijn hallucinaties maar die 
maken mw. niet onrustig of bang. Familie vindt 
het niet nodig dat ze wordt opgenomen en zelf 
wil ze dat liever ook niet. Mw. Goedegeburen 
heeft meerdere zorgmomenten per dag, voor 
ADL, medicatie en maaltijden. Uit de huidige 
extramurale WLZ-budget kan maximaal 3 
dagen dagbesteding worden betaald maar ze 
zou graag 4 dagen gaan. Gezien haar 
ziektebeeld is afleiding (van mogelijke 
hallucinaties) het beste en is het therapeutisch 
ook wenselijk dat zij vaker aan dagbesteding 
deelneemt. De financiering laat dit niet toe. 
Enkele maanden geleden had mw. dikke 
benen en moest toen worden gezwachteld. De 
thuiszorg had hiervoor geen uren meer. In 
overleg met zorgkantoor is dit onder 
voorwaarden extra bekostigd, zodat het 
casemanagement kan doorgaan. 

Cliënten met WLZ-indicatie voor overbruggings-

zorg die alleen casemanagement gebruiken, 

moeten een zeer hoge eigen bijdrage betalen, 

welke het uurloon van een casemanager ver 

overstijgt. Reden hiervoor is dat per 1 januari 

2016 niet per verrichting wordt betaald, maar 

voor de verstrekking verpleging (VP). Deze 

casuïstiek is besproken met het zorgkantoor. 

Conclusie is dat niet verwacht wordt dat het 

beleid m.b.t. eigen bijdrage op korte termijn 

verandert. 
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Ook staatsecretaris Martin van Rijn erkent4 dat het soms onvoordelig kan zijn voor een patiënt om de zorg in 

de WLZ te ontvangen. Hij laat het CBS nader onderzoek doen naar het signaal dat mensen hun keuze laten 

beïnvloeden door de eigen bijdrage en de mogelijk minder uren zorg in de WLZ. Als blijkt dat er in de praktijk 

minder zorg in de WLZ wordt geleverd en meer zorg in de ZVW is hij bereid tot aanpassing van de kaders, 

Het SCP5 kwam recent ook tot de conclusie dat persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de ZVW 

aantrekkelijker is wat betreft eigen bijdragen dan vergelijkbare zorg vanuit de WMO of WLZ. Voor sommige 

cliënten is een VPT, MPT of PGB mogelijk gunstiger dan zorg in natura in een instelling, omdat zij hiervoor de 

lage eigen bijdrage betalen. Het CBS doet thans onderzoek naar de inkomenspositie van mensen in de 

langdurige zorg en de financiële gevolgen van eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen. 

Inmiddels is een eerste aanpassing doorgevoerd: er komt verandering in de hoogte van eigen bijdrage bij 

WLZ Zorg thuis en ZVW: mensen met minder dan 20 uur zorg per maand krijgen aangepaste lagere eigen 

bijdrage in plaats van de hoge bijdrage die zou gelden vanaf de eerder aangegeven inkomensgrens. Maar de 

vraag is of dat voldoende soelaas biedt omdat bij nog thuiswonende mensen met gevorderde dementie 

meestal gaat om veel meer uur zorg, dus met deze aanpassing wordt slechts een beperkte groep bediend. 

 

Ad c) Dóórleveren bestaande casemanagement 

Qua wet- en regelgeving is er volgens NZa eigenlijk geen probleem voor dóórleveren van verpleging en 

daaronder casemanagement, omdat deze aanspraak in de 

WLZ op dezelfde wijze is geformuleerd als in de ZVW. Een 

cliënt die al casemanagement heeft en vanwege toenemende 

zorgzwaarte een WLZ-indicatie krijgt, kan op verschillende 

manieren zijn casemanager behouden: 

- als het zorgkantoor deze aanbieder contracteert 

- of als die daartoe niet bereid is via onderaanneming 

- of de cliënt kiest ervoor om het af te nemen in PGB. 

 

In de praktijk ontstaan verschillende fricties. Hierbij speelt ook 

een belangrijk verschil in de wet over VPT en MPT. VPT is 

omschreven als een integraal pakket aan zorg thuis geleverd 

door of onder verantwoordelijkheid van één zorginstelling, 

terwijl de dagbesteding en de behandeling vaak door een 

andere zorginstelling worden geleverd. De bedoeling van de 

formulering in de wet is vooral geweest om het verschil te 

duiden met het MPT waarbij voor iedere functie (ook voor 

persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, 

huishoudelijke hulp) meerdere aanbieders delen van de zorg 

kunnen leveren en waarbij veel cliënten er voor kiezen om 

niet alles wat mogelijk is af te nemen. Het doorleveren van 

casemanagement (in dezelfde persoon) zodra de extramurale 

WLZ-indicatie geldig is,6 leidt tot complexere 

afstemming/coördinatie omdat er meerdere aanbieders bij de 

cliënt betrokken raken, meer administratie en verantwoording, 

issues rondom hoofd/onder-aannemerschap, en mogelijk 'dubbele verstrekking/ bekostiging'. Maar ook stress 

en daardoor extra belasting bij de mantelzorg. Er is op 1 oktober 2016 een ‘veegwet’ inwerking getreden die 

zegt dat overbruggingszorg vanuit andere domeinen dan de Wlz gecontinueerd moet worden (behoud zelfde 

zorgaanbieders etc). Echter zorgkantoren kunnen deze wet op dit moment nog niet uitvoeren i.v.m. 

rechtmatigheid en declaratie. Hierover worden nu gesprekken gevoerd met de NZa, VWS en ZN. In de WLZ 

worden de verantwoording van het MPT en VPT en de verantwoording naar het CIZ en het zorgkantoor als 

belangrijkste uitdagingen benoemd (Voortgangsrapportage WLZ 2016). Het beperken van de administratieve 

lasten is voor de staatssecretaris een belangrijke ambitie.7 

                                                           
4 Brief naar Tweede Kamer In reactie op Kamervragen naar aanleiding van Nieuwsuur op 7 december 2016 (“Hoeveel 

mag thuis blijven wonen kosten”) (kenmerk 1066897-159406-CZ d.d. 19-12-2016). 
5 M. den Draak, A.M. Marangos, I. Plaisier, M. de Klerk, 2016, Wel thuis? Literatuurstudie naar factoren die zelfstandig 

wonen van mensen met beperkingen beïnvloeden. Den Haag: SCP (p. 53-54). 
6 De motie Otwin van Dijk van 24 maart 2016, wil het mogelijk maken dat de WLZ-uitvoerder, in geval daar nog niet in is 

voorzien, een schriftelijke overeenkomst sluit met de aanbieder die de ZVW- of WMO-zorg verleent om dat voort te zetten. 
7 Tweede Kamer 15 juni 2016 “Over meer tijd voor zorg: merkbaar minder regeldruk” (Kenmerk: 964554-150056-MC). 

Mevrouw Achterveld heeft al jaren zorg en 
ondersteuning thuis (op basis van de ZVW en 
de WMO). Nu heeft zij een WLZ- indicatie 
gekregen, maar haar huidige zorgaanbieder is 
niet gecontracteerd voor WLZ-zorg. Mevrouw 
Achterveld moet dus ‘overstappen’ naar een 
andere zorgaanbieder maar weigert dit. 
(Gespreksdocument Grensvlakken 
Ouderenzorg, oktober 2016) 
 

Een zorgtrajectbegeleider dementie Zuid-
Gelderland kreeg recent van een VVT-
instelling het volgende te horen over 
casemanagement bij een indicatie WLZ VV 5 

en of 7: Als een cliënt bij aanmelding al op de 
nominatie staat voor opname en je wordt dan 
pas er bij gevraagd als casemanager dan is 
dat formeel niet meer mogelijk. Als iemand al 
een VV 5 of 7 heeft dan is het huis van 
voorkeur verantwoordelijk voor de zorg en 
begeleiding. Uit coulance maakt de 
zorgaanbieder een uitzondering als iemand al 
in begeleiding is en dan een VV 5 wordt 
aangevraagd; als begeleiding om toe te 
werken naar het huis van voorkeur. Doel is 
dan om begeleiding over te dragen aan het 
huis van voorkeur. De praktijk is dat de ZTB 
wel betrokken blijft tot moment van opname. 
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Ad d) Afwentelgedrag op grensvlakken WMO/ZVW/WLZ 

Doordat de WLZ voorliggend is en alleen kijkt naar de persoon 

in kwestie, verwijzen veel zorgaanbieders en gemeenten vaak 

naar de WLZ als er een WMO-aanvraag ligt voor meerdere 

dagdelen dagbesteding. Het aantal mensen met dementie die 

met een WLZ-indicatie thuis wonen neemt snel toe. De 

dementieketen Drenthe heeft de problematiek in haar 

gemeenten in beeld gebracht (zie kader hiernaast). Ook in 

Zeeland stuurt een aantal gemeenten actief op opname in de 

WLZ in plaats van WMO-inzet. Voorts ervaren Zeeuwse 

zorgaanbieders dat zorgverzekeraar CZ hen actief bevraagt op 

doelmatigheid van de wijkverpleegkundige zorg binnen de 

ZVW. Hierbij wordt het aantal van 12 uur als richtlijn mee 

gegeven en worden zorgaanbieders gestimuleerd om veel 

eerder het gesprek aan te gaan over de toekomstige zorg-

vraag en de grenzen van de (mantel)zorg thuis (advance care 

planning). Een WLZ-indicatie wordt vaak ook aangevraagd in 

het vooruitzicht dat dat over zes maanden reëel is, maar nu 

nog niet. Zeker als er wachtlijsten zijn, wordt dat gedrag 

aangemoedigd. Met name bij tijdelijke opname van een 

mantelzorger/partner stuurt gemeente aan op opname vanuit 

de WLZ-redenering dat dan blijvend 24-uurs zorg of permanent toezicht nodig is, terwijl er feitelijk vaak niet of 

nauwelijks zorg en ondersteuning ingezet wordt. Het ontbreekt alle partijen aan concrete praktijkrichtlijnen 

hierin waar overgangsmomenten nu precies liggen, waardoor de budgetbewaking van partijen de leidende 

factor dreigt te worden om door te verwijzen naar ‘andermans’ budget. 

 

Het CIZ zegt over de WLZ8: U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de WLZ als u blijvend zorg 

nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Ook moet er 

geen andere oplossing zijn. Aangezien veel mensen niet tegen de gemeente durven in te gaan, vragen ze 

een WLZ-zorgprofiel aan of verzoeken de casemanager om hen hierbij te helpen. In de praktijk is dit zeer 

lastig omdat het zorgkantoor c.q. de zorgverzekeraar aangeeft dat de zorgaanbieder waar men op de 

wachtlijst staat, de ondersteuning tot opname moet regelen. Maar dat behelst in de praktijk soms niet meer 

dan telefonisch contact. Als de wachtlijststatus dan ook nog verandert van “wachten” naar “slapend” (mede 

veroorzaakt door ‘preventief alvast een indicatie vragen’), dan hoeft de zorgaanbieder maar eenmaal per jaar 

contact op te nemen. Dit is bij lange na niet de ondersteuning die door een casemanager wordt geleverd. 

 

Zilveren Kruis maakt haar positie als zorgverzekeraar duidelijk in het Gespreksdocument Grensvlakken 

Ouderenzorg (oktober 2016): “De zorgverzekeraar is risicodragend t.a.v. de wijkverpleging. Dat betekent dat 

de zorgverzekeraar individueel dit risico draagt en daarmee zich extra zal inspannen om de zorgkosten te 

beheersen. Meer wijkverpleegkundige zorg, leidt ceteris paribus [toevoeging RH] tot hogere zorgkosten en dat 

kan uiteindelijk leiden tot een hogere premie.” Buiten die ceteris paribus kan verstandige inzet van 

casemanagement juist leiden tot uitstel of substitutie van duurdere zorg en door de integrale kijk over het héle 

zorgtraject juist bijdragen een kostenbeheersing. “De zorgverzekeraar stuurt primair via de inkoopafspraken 

met aanbieders en door te sturen op de rechtmatige inzet van zorg. Dat doet zij binnen kaders en onder 

toezicht van de NZa. Dat geeft de zorgverzekeraar weinig instrumenten in handen om én te sturen op kwaliteit 

en maatwerk én te sturen op reductie van zorgkosten.” 

 

Ad e) Vraagstukken rondom indicatiestelling 

Wijkverpleegkundigen indiceren in de ZVW zelf en kunnen tegelijkertijd al starten met de zorgverlening. 

Indiceren is een cyclisch proces waarin de professional het hele cliëntsysteem van de individuele cliënt in zijn 

sociale context beoordeelt, als regulier onderdeel van het verpleegkundig handelen. Dat is als zodanig ook 

verankerd in de NZa-Beleidsregel Verpleging en Verzorging, waarin deze ZVW-aanspraak is gedefinieerd als: 

“verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden”. De V&VN heeft daarvoor 

een normenkader ”Indiceren en organiseren van zorg” ontwikkeld. Waar bij de wijkverpleging de anamnese 

en het vaststellen van de benodigde zorg centraal staat, richt het CIZ zich op het recht/toegang tot zorg. Het 

CIZ indiceert voor WLZ-functies en kijkt naar de cliënt sec, in zijn woning, zonder de sociale context te wegen 

                                                           
8 http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2016-06-14#Hoofdstuk2 

De gemeente beroept zich op haar WMO-
regeling: “artikel 2.3.5 lid 6 Het college kan 
een maatwerkvoorziening weigeren indien de 
cliënt aanspraak heeft op verblijf en daarmee 
samenhangende zorg in een instelling op 
grond van de Wet langdurige zorg, dan wel er 
redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt 
daarop aanspraak kan doen gelden en weigert 
mee te werken aan het verkrijgen van een 
besluit dienaangaande.” Meppel verwijst snel 
door naar de WLZ en geeft daarbij aan: eerst 
een WLZ-aanvraag doen; wordt deze 
afgewezen dan zal de WMO de indicatie 
leveren. De gemeente Meppel houdt vast aan 
de diagnose en verwijst daarom naar de WLZ 
op basis van chronisch en progressief 
ziektebeeld. Ook al is er alleen maar paar 
dagdelen dagbesteding nodig en kan degene 
zichzelf verder volledig redden m.b.v. 
mantelzorger. Zeer lastig voor ons, omdat het 
CIZ soms ook afwijst, waardoor we helemaal 
met de rug tegen de muur staan. Het is ook 
afhankelijk van de persoon. De ene persoon 
stuurt sneller aan op WLZ dan een andere. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2016-06-14#Hoofdstuk2
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(b.v. vereiste steun voor mantelzorg) en probeert die situatie 

in te passen in een aantal vooraf gedefinieerde 

zorgprofielen. Wijkverpleegkundigen geven aan dat bij een 

en dezelfde cliënt tot hele andere beoordelingen over de 

zorgzwaarte en benodigde zorgfuncties kan leiden. Het 

indicatiebesluit wordt bovendien ervaren als een dwingend 

harnas waardoor niet flexibel ingespeeld kan worden op de 

individuele en dynamische situatie. Bovendien ervaren zij 

vanuit zorgverzekeraars/ zorgkantoren tegenkracht als het 

gaat om de beoordeling van de (grenzen van) 

doelmatigheid en beheersing van de schadelast, waarvoor 

sommige verzekeraars extra restricties stellen, bijvoorbeeld in het praktijkvoorbeeld (zie kader) van een 

richtlijn voor maximum aantal uren. De versnippering over de drie stelsels (WMO, ZVW en WLZ) en het 

knippen van een zorgtraject in drie onderdelen met elk een eigen regime en dynamiek, maakt integrale en 

continue zorg voor de cliënt dan extra ingewikkeld. 

 

6. Conclusie en toekomstreflectie 

In haar rapport “Inkoopsafari – Verkenning van de praktijk van zorginkoop” stelt de RVS (2017): “Het is 

wachten op het moment dat de WLZ het afvoerputje wordt. Dat dat moment nog niet is aangebroken, komt 

onder andere omdat de praktijk, namelijk de wijkverpleging, er niet op stuurt. Er is schroom vanwege de hoge 

eigen bijdrage en de veronderstelling dat het direct om intramurale zorg gaat. Vanuit de inkoop zien we wel 

druk ontstaan op afwenteling naar de WLZ. Zorgverzekeraars, maar ook gemeenten dringen sterk aan op een 

WLZ-indicering voor thuiszorgklanten die bovengemiddeld zorg nodig hebben. Ook verzekeraars sturen er 

niet op, lijken er niet op te focussen wanneer een cliënt het omslagpunt heeft bereikt. Zorgkantoren zien dat 

de afwenteling allang plaatsvindt: de ZZP-zwaarte in de tehuizen is fors gestegen. Voordat mensen een 

indicatie en een plek hebben voor langdurige intramurale zorg, hebben ze de zorg op andere manieren 

moeten oplossen, soms leidend tot schrijnende situaties”. 

 

Binnen de huidige wettelijke kaders en aan het eind van de huidige kabinetsperiode is de aanpassingsruimte 

thans beperkt. Als er in of na de komende kabinetsformatie ruimte is voor herbezinning, dan zou een aantal 

richtingen en risico’s gewogen kunnen worden. Daartoe een beknopte aanzet, in de bescheiden rol van 

signaleren en analyseren die het Signaalteam heeft voor haar eigen onderwerp casemanagement dementie.  

 

De intentie achter (uitbreiding van) de mogelijkheid van extramurale WLZ-pakketten is breed onderschreven, 

namelijk het mogelijk maken dat zorgafhankelijke mensen ook bij toenemende zorgzwaarte zo lang mogelijk 

thuis kunnen blijven wonen. Vanuit die gedachte zou bijvoorbeeld de uren/budgetrestrictie in de extramurale 

WLZ verder verruimd kunnen worden, of de inzet van casemanagement worden geflexibiliseerd, zodat een 

cliënt het ene moment heel intensief en een ander moment juist veel minder intensief wordt begeleid. Het 

voornemen (zie recente Kamerbrief over maatwerk in de WLZ9) is om binnen de WLZ voor cliënten die thuis 

wonen meer op maat een indicatie te stellen. Daarbij worden cliënten niet langer ingedeeld in een zorgprofiel 

(dat gemiddeld passend is), maar wordt voor cliënten die aangeven thuis te willen blijven wonen op maat 

beoordeeld wat er nodig is. Daarmee verschuift het oordeel over de doelmatigheid van de zorgtoewijzing naar 

de indicatiestelling en wordt het verschil tussen WMO/ZVW en WLZ kleiner. Dit onderscheid tussen de 

groepsgeoriënteerde WLZ-benaderingen de individueel gerichte ZVW-benadering wordt nu als een knelpunt 

ervaren. Waarschijnlijk is aanpassing van wet- en regelgeving nodig, waardoor deze oplossing tijd vergt. 

De oorspronkelijke gedachte achter de WLZ zelf is echter vooral gericht op een helder afbakeningskader voor 

de intramurale verblijfszorg, inclusief eigen CIZ-indicatiestelling. Deze intramurale begrenzing is in zijn 

sterkste vorm een ‘harde knip’. Als dat verder wordt uitgewerkt, kan een optie zijn om zorg en ondersteuning 

vanuit de WMO en ZVW verplicht te laten doorlopen zolang de werkelijke verhuizing naar het verpleeghuis 

nog niet is gerealiseerd. Alle zorg en ondersteuning thuis valt dan nog slechts onder twee stelsels. 

 

Steeds verdergaande uitbreiding van extramurale WLZ-pakketten leidt tot meer inpassings- en afstemmings-

issues met de WMO en de ZVW. Volgtijdelijke overgang van het ene naar het andere regime wordt nu 

gelijktijdige samenloop van regimes, maar met verschillende beoordelingscriteria, partijen, procedures, eigen 

bijdragen e.d. Al deze ontwikkelingen grijpen op elkaar in en leiden tot ongewenste stapeleffecten. Het betreft 

dus domein-overstijgende problematiek: cliënt ‘verhuist’ van ene domein naar het andere en heeft dan te 

                                                           
9) Tweede Kamer, 20 februari 2017, “Beleidsreactie maatwerk in de WLZ” (Kenmerk 1091961-160983-LZ). 

Ook onze casemanagers in Zeeland zijn 
terughoudend met het verwijzen naar de WLZ, 
maar we worden hier door zowel gemeenten 
(WLZ is voorliggend en dient juist toegepast te 
worden) als de zorgverzekeraar (die als 
richtlijn begint te hanteren dat 12 uur zorg 
thuis de grens is en dat alles daarboven in het 
kader van doelmatige zorg bij WLZ thuis hoort) 
flink gestuurd in het mensen aanmelden voor 
een WLZ-indicatie. Gevolg is een probleem 
met het leveren van casemanagement 
dementie bij een extramurale WLZ-indicatie. 
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maken met andere wetten en regels en dus bijvoorbeeld andere eigen bijdragen en aantal zorguren. Voor de 

cliënt verwatert het recht op casemanagement dementie en ontstaat het risico dat hij/zij méér moet betalen 

voor mínder zorg. Als (onder een nieuw kabinet) ruimte zou zijn voor herbezinning op de samenhang en 

afbakening van WMO/ZVW/WLZ, dan zou ook een denkrichting kunnen zijn om het casemanagement 

dementie uit de drie domeinen te halen en los daarvan mogelijk te maken, wellicht in een aparte prestatie. De 

NZa zag daartoe echter in de zomer van 2016 bínnen de ZVW-kaders geen aanleiding.10,11  

 

Bij de beschreven issues speelt ook strategisch gedrag van betrokken partijen, zowel financiers als 

zorgaanbieders als cliënten en hun sociale omgeving. Hierdoor wordt de WLZ-aanvraag zo lang mogelijk 

uitgesteld, maar ontstaat een extra zware fase thuis. Bovendien wordt de problematiek onzichtbaar voor 

zorgkantoren en beleidsmakers, omdat het getalsmatig inzicht in de opname-behoefte vertroebeld raakt. Het 

wordt dus niet duidelijk wat, hoeveel en waar nodig is. Als aan het eind van die verzwaarde thuisfase dan een 

situatie ontstaat die snelle of acute opname onvermijdelijk maakt (bijvoorbeeld als partner uitvalt), dan kan 

opname zelden nog langs de gewenste weg plaatsvinden en wordt de weg van crisisopnames bewandeld. 

Dat soort situaties neemt toe en het lijkt er op dat ook steeds meer buiten de regio geplaatst moet worden. 

Ook vinden zorgaanbieders de indicatietermijn voor WLZ-zorg in acute situaties (bij crisisopnames) te lang. 

Hierdoor leveren zorgaanbieders soms al zorg voordat de indicatie daadwerkelijk is afgegeven. Bovendien 

zitten aan crisisplaatsen ook weer allerlei regels vast, waardoor domino-effecten ontstaan.  
In de praktijk zien veel professionals en organisaties door de verschillende financieringen en regelingen door 

de bomen het bos niet meer. Dat vergroot de onduidelijkheid die mede ontstaat door oneigenlijke afwenteling 

en problemen qua ondercapaciteit, wachtlijst en/of budget in de WLZ. Nog meer richtlijnen gaan dit soort 

gedrag vanuit WMO/ZVW overigens niet voorkomen, maar leiden tot nog meer administratieve lasten en 

andere omwegen. Er moeten slimme en tegelijkertijd doelmatige wegen van flexibilisering en speelruimte voor 

professionals komen. En tegelijkertijd zou het goed zijn als het afwentelgedrag dat op allerlei manieren aan de 

orde is, onderwerp van dialoog en de gezamenlijke ontwikkelagenda wordt. 

 

De partijen die het actieplan casemanagement dementie dragen erkennen dat de issues die in deze notitie 

zijn gesignaleerd veel breder spelen dan alleen in de dementiezorg en dat oplossingen op andere overleg-

tafels geadresseerd moeten worden. Ze roepen daarbij wel op om zowel acties op de korte termijn te nemen, 

als systeemissues op langere termijn aan te pakken. Het ministerie van VWS ziet daarbij een duidelijk rol voor 

zichzelf weggelegd, maar heeft ook de inzet en medewerking van andere partijen nodig om tot adequate en 

snelle oplossingen te komen. Systeemoplossingen duren te lang voor de vele mensen met dementie die nu in 

de “zorgval” zitten; voor hen zijn óók (tussentijdse) oplossingen nodig op de korte termijn. 

 

Onder veel issues ligt ook het vraagstuk van doelmatigheid en economische omslagpunt. Tegen welke kosten 

willen we mensen met dementie zo lang mogelijk thuis laten wonen? Een ketenregisseur in het signaalteam 

formuleerde het als volgt: “Veelal zijn we er van overtuigd dat een verpleeghuisplaats duurder is dan iemand 

thuis te laten wonen (zo lang als dat verantwoord kan). Maar hoe kan het dan dat een budget dat eigenlijk ook 

toereikend moet zijn voor een verpleeghuisplaats niet toereikend is om zorg en ondersteuning thuis mee te 

financieren? Blijkbaar is dagbesteding, huishoudelijke hulp en thuiszorg (nog los van eventuele woning-

aanpassingen, vervoer e.d.) samen toch duurder dan een plaats in een verpleeghuis.” Het is essentieel dat er 

vanuit cliëntperspectief integraal gekeken wordt over het hele ziektebeloop van dementie en het geheel van 

alle zorg- en ondersteuning. Overstijgende doelmatigheid wordt gemist als iedereen gericht blijft op de 

afzonderlijke (beheersing van) deelaspect(en). Gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren moeten 

gezamenlijk ‘overstijgend’ en over langere termijn kijken naar houdbare oplossingen. Steeds werkend vanuit 

het perspectief van de cliënt en diens behoeften. Met een betere organisatie en samenhang tussen de 

verschillende stelsels, gericht op continue en kwalitatief goede zorg voor thuiswonende mensen met dementie 

die in hun toenemende kwetsbaarheid hun eigen regie en de weg in de zorg kwijt raken. Met deze 

signalerende en analyserende notitie hoopt het signaalteam een bijdrage aan dit ontwikkelproces te geven. 

                                                           
10 Brief naar Tweede Kamer van 4 november 2016 (29689, nr. 780). 
11 De NZa was feitelijk al voor de totstandkoming van het Actieplan begonnen met een oriëntatie op de mogelijkheid en 
wenselijkheid van een aparte betaaltitel voor casemanagement. Dat traject sloot aan bij bouwsteen 6 van het Actieplan. 
Als resultaat rapporteerde de NZa dat zij voor een aparte betaaltitel binnen de kaders van de ZVW geen aanleiding en 
ook geen draagvlak ziet. Die rapportage is waardevol en verhelderend. Afgezet tegen het daarop volgende actieplan is nu 
wel nog vervolgactie wenselijk vanuit twee invalshoeken. Allereerst draagt Bouwsteen 6 nog een alternatieve benadering 
aan: eerst concreet uitwerken, en aansluitend pas het ‘draagvlak-beraad’. Verder verbreedt bouwsteen 7 de oriëntatie 
door te vragen om onderzoek van verschillende financieringsvormen over de WMO, ZVW én WLZ heen. Bezien moet 
worden hoe en bij wie die actie op korte termijn kan worden belegd.” 


